
Tartu linna noortevolikogu X istung

Kuupäev – 12.12.2022
Algus – 17:00
Lõpp – 18:00
Osalevad – Anastassia Surgutšova, Emma Kruusmäe, Liisi Haljasorg, Mia Faster, Rebecca
Valge, Tea Liis Simm, Liisa Riso, Helen Siska (noorsootöövaldkonna juht),
Protokollija – Liisa Riso
Juhataja – Emma Kruusmäe
Puuduvad – Marie-Liset Tauts, Laura Liis Luhamäe, Robin Sepma, Raul Tamm, Henn Kaaleb
Humal, Kertu Allas-Laumets,  Veronika Dolgoševa

Päevakord:
1. Noortevolikogu uus logo ja värvikombinatsioon
2. Huvihariduse rahastusse sisendi andmine
3. Ülevaade ENLi tegevustest
4. ERASMUS+ projektirahad
5. Põhimäärus
6. Uue aasta plaanid

1. Noortevolikogu uus logo ja värvikombinatsioon
Arutati, milline võiks välja näha TLNV uus logo. Arutelu tulemusel leiti, et sobivaim variant
oleks kasutada Tartu Raekoja joonistust ning sellele lisada “TLNV” tähekombinatsioon. Logo
ning kogu image’i värvikombinatsiooni valiti välja ASO poolt etteantud Tartu linna image’i
kombinatsioonides hulgast. Selleks sai llisakombinatsioonide hulgast esimene - sinise ja
kreemjas valge kombinatsioon. Edasi tegeleb sellega juhatus, et edastada meie soovid ASOle
ning saada meile uus logo. Seejärel on plaanid tellida uued pusad ja muud meened, mida saab
noortele jagada.

2. Huvihariduse rahastusse sisendi andmine
Novembri istungil käis Mari-Ann Saluste tutvustamas huvihariduse rahastust, millest on meile
kõrvale pandud 3000 eurot. Mõtlesime, mis on need teemad, mis vajaksid rahastamist. Istungi
järgselt on võimalus tutvustada ideid Mari-Annile otse.

Hetkel on arutellu jäänud:
a) Fond - teaduskooli kursustel osalemise katmine juhul kui kool ei kata.
b) Keskkonnasõbraliku kooli programm (läbi Tartu loodusmaja) - prügi sorteerimine

koolidesse.



c) Lühiprogrammid - tõsised teemad - Liiklusohutuse loeng, nikotiin, alkohol, fast fashion -
tekstiil.

d) (väli)pinksilauad koolidesse
e) Esmaabikursused iga kooli iga klassi esindajale

3. Ülevaade ENLi tegevustest
Eelmise istungi järgselt toimus ENLi korraldatud talveakadeemia ja aastalõpu tänusündmus.
TLNV-d esindasid Liisi Hljasorg ja Tea Liis Simm. Nad andsid ülevaate toimunud üritustest.

4. ERASMUS+ projektirahad
Helen andis ülevaate, kui palju on kulutada, mis perioodi vältel. Saime projektifondi poolt
pikendust uue aasta 01.12.2023. Aastal 2022 seoses sama projektiga viis Balti Uuringute
Instituut läbi koos TLNV-ga uuringu „Aktiivne osalus demokraatlikus elus Tartu Linna
Noortevolikogu kaudu” (mis viidi läbi 2 aastal - 2021, 2022) ja sellest formuleerus lõpparuanne.
See on üleval ka avalikkusele Tartu linna kodulehel.

5. Põhimäärus
22. detsembril toimub linnavolikogu istung, kus Emma Kruusmäe koos abilinnapea Lemmit
Kaplinskiga on TLNV põhimääruse eelnõu ettekandjad, kaasettekandjaks on hariduskomisjoni
esimees Lembit Kalev. Samuti osaleb Emma sel nädalal haridus- ja kultuurikomisjonis, kus
tutvustatakse eelnõud komisjonide liikmetele ja vastatakse nende küsimustele.

6. Uue aasta plaanid
Juhul, kui põhimääruse eelnõu volikogust läbi läheb pikeneb TLNV IV koosseisu mandaat
oktoobrini 2023. Sellisel juhul toimub meie järgmine istung 9. jaanuaril kell 17
kultuuriosakonnas.

Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija
Emma Kruusmäe Liisa Riso

https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kultuur%20ja%20vaba%20aeg/Noorsoot%C3%B6%C3%B6/Tartu%20noorte%20teadlikkus%20Tartu%20Linna%20Noortevolikogust_0.pdf

